Turneringsledelse:
Stævneleder, Hal-koordinator, lov-fortolker og resultatformidler:
DGI Nordsjælland
Frederiksværksgade 16
3400 Hillerød
Tlf.: 79 40 47 00
Mail: nordsjaelland@dgi.dk
Dommerfordeler:

Henning Petersen
Falkevej 35
3200 Helsinge
Tlf.: 47 72 12 92

Spørgsmål ang. DGI Nordsjællands - Junior League indoor 2017/2018, rettes
til følgende:
DGI Nordsjællands kontor:

Jacob Levin Nielsen
Tlf.: 79 40 47 09
Mail:

jacob.levin.nielsen@dgi.dk
Kontorets telefontider:
Mandag-torsdag
kl. 9.00-15.30
Fredag
kl. 9.00-13.00
HUSK! Program og resultater findes på http://minidraet.dgi.dk/

DGI Nordsjælland | Frederiksværksgade 16 | 3400 Hillerød | Tlf. 7940 4700 | www.dgi.dk/nordsjaelland

Dommerbordvagt

OBS: Det er de deltagende hold der sidder ved dommerbordet
Tjek på kampprogrammet om dit hold har dommerbordsvagt.
Arrangør = dommerbordsvagt.



DGI sender en mail, ca. 5 dage inden ”vagten”. Her vil der være kampprogram og
regler.



Materialet i mailen printes og medbringes til dommerbordsvagten.



Derudover medbringes bolde i rigtig størrelse, samt overtrækstrøjer.



Under stævnet passes uret og resultaterne noteres på det medbragte program.



Efter puljens kampe tastes resultaterne her:
http://mobilresultater.dgi.dk/MatchSearch.aspx
(Dette kan evt. gøres direkte under stævnet på mobil tlf.)
Brug det 6-cifret kampnummer til søge kampen frem på.



Mød op til ”Vagten” i god tid, så I kan blive sat ind i stævneuret af den tidligere
”Vagt”.



Hvis et hold udebliver, tastes der IKKE resultat, men VUK ud for kampen.



Dommerbordet passes af to personer, der forstår at være deres ansvar bevidst.



Afbud eller udeblivelse til dommerbordsvagter, koster den ansvarlige klub
500 kr.

Se resultat og stillinger på
Straks efter resultaterne er indtastet, vil de kunne ses
http://minidraet.dgi.dk/

Side 2

§1
Protester:
Protest vedrørende bane eller arrangement af kampe må, for at være
gyldige, meddeles dommeren før kampen. Mener den holdansvarlige at
dommeren under kampen har gjort urigtig anvendelse af loven, skal han
umiddelbart efter kendelsens afgivelse på selve spillepladsen overfor
dommeren nedlægge protest for at hans indsigelse kan komme i betragtning
(ungdomshold, dog efter kampen).
Den indsigelse kan komme i betragtning (ungdomshold, dog efter kampen)
Den pågældende forening må derpå senest 4 dage efter kampen til
fodboldudvalget, fremsende, i 3 enslydende eksemplarer, skriftlig
indberetning om sagen.
Protester skal, for at være gyldige, være ledsaget af et depositum på 500 kr.
Hvor protester over andre klubber tages til følge, vil turneringsledelsen
idømme klubben en bøde på mindst 500 kr.
Alle øvrige protester kan kun ventes behandlet, hvis de er indsendt til
fodboldudvalget, senest 4 dage efter at kampen er spillet. Herfra undtages
dog protester vedrørende aldersgrænsen i ungdomskampe og Old Boys
turneringer.
Udvalget kan afvise protester, der er indsendt senere end 10 dage efter den
pågældende kamp.
Protester ved afsluttende kampe og landmesterskaber, skal nedlægges
umiddelbart efter pågældende kamp, og depositum udgør her 500 kr.
Det deponerede beløb tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. En
protest eller sag ikke bliver behandlet, før nævnte depositum er indbetalt.
Såfremt en forening ønsker at appellere en af landsdelsforeningen afsagt
kendelse, kan denne påklages til DGI’s fodboldudvalg. Klagen må inden 14
dage efter kendelsens modtagelse indsendes gennem det stedlige DGI
landsdelskontor, ledsaget af et depositum på 500 kr., der tilbagebetales
såfremt protesten tages til følge.
§2
Holdrangering:
Deltager en forening med flere hold i samme række, stiller foreningen med sit
stærkeste mandskab som hold 1, det næstbedste som hold 2 osv. Såfremt et
hold i en række trækkes ud af turneringen, skal det være foreningens lavest
rangerende. Nedrykning af spillere er ikke tilladt, når en spiller har deltaget i
mindst halvdelen af kampene på højere rangerende hold.
§3
Dispensation:
Dispensation til spillere vil kunne gives i særlige tilfælde, hvor
turneringsledelsen skønner det berettiget.
Ansøgning om dispensation indsendes pr. mail til DGI Nordsjælland:
jacob.levin.nielsen@dgi.gk .
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§4
Afgørelse af placering:
Der spilles med traditionel pointgivning ved DGI Fodbolds indeturnering:
3 point for sejr - 1 point for uafgjort - 0 point for nederlag.
Såfremt to eller flere hold står lige i point, afgøres placering på følgende
måde:
1.
2.
3.
4.

Indbyrdes kamp(e).
Derefter målforskel i indbyrdes kampe.
Er denne ens – målforskel i samtlige kampe i puljen.
Flest scorede mål.

Samme placeringsafgørelse gælder ved finalestævnerne.
§5
Afgifter:
Rettidigt afbud:
Udeblivelse:
Udeblivelse fra sidste stævne:
Udeblivelse fra dommerbordsvagt:
Trækning af hold:

200 Kr.
500 Kr.
1.000 Kr.
500 Kr.
700 Kr.

Afbud:
Rettes til DGI Nordsjælland på mail: jacob.levin.nielsen@dgi.dk
Eller tlf. 79 40 47 09.
Rettidigt afbud er senest tirsdag kl. 12.00, inden planlagt stævne,
overskrides tidsfristen regnes det for udeblivelse!
Holdet som melder afbud/udebliver bliver taberdømt 0-3.
§6
Holdkort:
Der bruges ikke holdkort.
§7

Spillernes antal:
Et hold må bestå af 7 spillere, hvoraf der må være 4 på banen.
U-9 og yngre årgange dog 8 spillere på holdet og 5 spillere på banen.
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§8
Spilletider for U-6 til U-9:
Spilletiden er for ovenstående hold er 1 x 8 minutter.
(I de små årgange er der indlagt 2 min. til fairplay hilsen)
Spilletider for U-10 til GS. Veteran:
Spilletiden er for ovenstående hold er 1 x 9 minutter.
(I de større årgange er fairplay hilsen velkommen, men af hensyn til
programmet bedes det evt. foregå udenfor spillepladsen)
§9
Boldstørrelser:
Drenge
U-6 til U-8:
U-9 til U-14:
Øvrige:

str. 3
str. 4
str. 5

Piger
U-6 til U-8:
U-9 til U-16:
Øvrige:

str. 3
str. 4
str. 5

§ 10
Overtrækstrøjer:
Hvis begge hold spiller i samme trøjefarve skifter det – i programmet –
sidstnævnte hold trøjer. Overtrækstrøjer forefindes i to forskellige farver og
bliver udleveret fra dommerbordet. Ingen hold må spille i sort, da denne
farve er forbeholdt dommeren. Hvis deltagende hold alligevel stiller op i sort,
kan dommeren kræve at holdet spiller med overtrækstrøjer på.
§ 11
Dommere:
DGI Nordsjælland sørger for påsætning af dommere fra Frederiksborg Amt
dommerklub til alle kampe, dog ikke i U-5, U-6, U-7, U-8 og U-9 hvor de
holdansvarlige selv dømmer kampene. I disse rækker stille først nævnte hold
med dommer.
Turneringsbestemmelser:
Der spilles efter DGI’s spilleregler for indefodbold.
Se disse regler her: https://mimer.dgi.dk/offentlig/2F28D3D8-004
§ 12
”3 Måls” reglen:
I alle DGI Fodbold kampe fra U-6 til U-11, må et hold sætte en ekstra spiller
på banen, for hvert 3 mål de er bagud. Dvs. de må tage en ekstra spiller på
banen, hvis man er bagud 3-0 og to spillere ved 6-0. osv. osv. Den ekstra
spiller skal tages ud igen, når holdet kommer under 3 mål igen.
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Turneringsplan:
Alle rækker spiller 4 spillerunder.
For rækker med flere puljer, ombrydes turneringen efter 2. spillerunde og
der dannes nye puljer på baggrund af placeringer.
For rækker med kun en pulje, er alle 4 spillerunder programsat.
Medaljer
Der er medaljer til ALLE hold fra U6-U9.

Landsmesterskaber(LM) indefodbold 2018:
Læs om LM her:
https://www.dgi.dk/fodbold/fodbold/staevner-ogturneringer/landsmesterskaber
Der er fri tilmelding til LM – alle kan deltage.
Se tilmeldingsfrister nedenfor – tilmelding foretages i:
foreningsportalen eller kontakt DGI Nordsjælland, jacob.levin.nielsen@dgi.dk
LM afvikles på følgende datoer:
U8-U18 piger og drenge, den 3.- 4. marts 2018 i Fredericia
Tilmeldingsfrist 2. januar 2018.
Læs mere her:
https://www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/201800404005
Senior og Old, den 17.-18. februar 2018 i Vingsted
Tilmeldingsfrist 18. december 2017.
Læs mere her:
https://www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/201800404005
Senior Old, Veteraner og Superveteraner, den 3. - 4. februar 2018 i Vingsted.
Tilmeldingsfrist 18. december 2017.
Læs mere her:
https://www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/201800404020

*Der tages forbehold for aflysning af mesterskaber i enkelte rækker, ved for
få tilmeldinger.
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